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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                                          ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

                            ΤΜΗΜΑ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ   
                              ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 27, 2007 ΛΕΥΚΩΣΙΑ  

 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (2023) 

 

 
Το παρόν έντυπο έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την υποβολή αιτήσεων 
στο πλαίσιο της εφαρμογής από το Τμήμα Νεότερου και Σύγχρονου Πολιτισμού του Σχεδίου με 
τίτλο Σχέδιο Ενίσχυσης Περιοδικών Εκδόσεων Κατεχόμενων Δήμων και Κοινοτήτων, το οποίο 
αποσκοπεί στην ενίσχυση της έκδοσης (μερική χρηματοδότηση) περιοδικών εκδόσεων ή 
εφημερίδων (όχι βιβλίων) που δημοσιεύουν άρθρα και μελέτες τα οποία προβάλλουν θέματα, 
μορφές και γεγονότα που σχετίζονται με τους κατεχόμενους Δήμους και Κοινότητες της Κύπρου. 
Πληροφορίες αναφορικά με το περιεχόμενο, τους όρους και κανονισμούς αυτού του Σχεδίου 
υπάρχουν στο ίδιο το Σχέδιο το οποίο είναι, όπως και το παρόν έντυπο, διαθέσιμο τόσο σε 
εκτυπωμένη (από τα γραφεία των Πολιτιστικών Υπηρεσιών) όσο και σε ηλεκτρονική μορφή και 
το οποίο αναμένεται  ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα συμβουλεύονται προτού υποβάλουν αίτημα. 
(www.moec.gov.cy/politistikes_ypiresies/programmata.html).  
Δεν εξετάζονται αιτήσεις που δεν είναι πλήρεις ή δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα 
έγγραφα. Δεν θα γίνονται επίσης δεκτές για εξέταση αιτήσεις που θα αποστέλλονται 
ηλεκτρονικά. Οι αιτήσεις πρέπει απαραίτητα να υποβάλλονται στις Πολιτιστικές Υπηρεσίες το 
αργότερο μέχρι την 27η Οκτωβρίου εκάστου έτους, μαζί με δύο (2) αντίτυπα κάθε τεύχους 
του τρέχοντος έτους. Αιτήσεις που θα υποβάλλονται μετά την 27η  Οκτωβρίου δεν θα 
λαμβάνονται υπόψη. 
 
Α.  Τίτλος περιοδικής έκδοσης/εφημερίδας: 
 
 …………………………………………………..………............................................................. 

 
Β. Αιτητής  

 
  1. Ό νομα Δήμου/Κοινότητας/Σωματείου: ………………………………………........................ 

  2. Όνομα Δημάρχου/Κοινοτάρχη/Προέδρου Σωματείου: ………………………………………. 

3. Διεύθυνση: ……………………………………………………………………………………….. 

4. Τηλέφωνο: ……………… 5. Φαξ: ……............... 6. E-mail: …….………………………….. 

 
Γ.  Στοιχεία έκδοσης  

 
1. Τόπος έκδοσης: ................................................................................................................... 

 
2. Αριθμός τευχών ανά έτος: ................................................................................................... 

 
3. Αριθμός αντιτύπων ανά τεύχος: .......................................................................................... 

 
4. Τιμή πώλησης (εάν υπάρχει): ............................................................................................. 

 
6. Αριθμός συνδρομητών (εάν υπάρχει): ……………………………………………………..…. 

http://www.moec.gov.cy/politistikes_ypiresies/programmata.html
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Δ.   Άλλοι χορηγοί και ποσά χορηγιών (αν υπάρχουν): ………………………………………. 
 

(Απαραίτητα να επισυνάπτονται αποδείξεις για τις πιο πάνω χορηγίες) 
 
 

Ε.  Έσοδα  από διαφημίσεις (αν υπάρχουν):  ..……………………………………...…….…… 
 

(Απαραίτητα να επισυνάπτονται αποδείξεις για τα πιο πάνω έσοδα) 
 

 
ΣΤ.  Δαπάνες 

 
1. Ετήσιο κόστος για σχεδιασμό/σελίδωση: ……………………………….……..…………..….. 

 
2. Ετήσιο κόστος για εκτύπωση: ………………………………………………………………..…. 

 
 

(Απαραίτητα να επισυνάπτονται τιμολόγια και αποδείξεις πληρωμής των 
τιμολογίων για τις δύο πιο πάνω δαπάνες) 

 
Ζ.  Γενικοί Όροι και Κανόνες που ισχύουν σε σχέση με τη χτηματοδότηση 

 

1. Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης, η χρηματοδότηση θα παραχωρείται προς τον αιτητή εφάπαξ. 

2. Αποδεκτά τεκμήρια για τις δαπάνες που θα γίνονται από την πλευρά του αιτητή αποτελούν τα  

    νόμιμα παραστατικά (φορολογικά τιμολόγια και φορολογικές αποδείξεις) στα οποία θα    

    αναγράφεται:  

• Ο αριθμός του τιμολογίου/της απόδειξης. 

• Η ημερομηνία έκδοσης τιμολογίου/απόδειξης. 

• Το όνομα του εκδότη τιμολογίου/απόδειξης (παροχέας υπηρεσίας, προμηθευτής 

αγαθών),  η διεύθυνση και ο αριθμός εγγραφής ΦΠΑ (αν υπάρχει) 

• Ο αριθμός Φορολογικής Ταυτότητας ή ο αριθμός Πολιτικής Ταυτότητας του 

εκδότη τιμολογίου/απόδειξης 

• Το όνομα του παραλήπτη της υπηρεσίας/των αγαθών (δηλαδή του αιτητή) 

• Η περιγραφή υπηρεσίας/αγαθών 

• Η αξία υπηρεσίας/αγαθών 

 

Η. Η αίτηση συμπληρώθηκε και υποβλήθηκε από:  
 

Όνομα Δημάρχου/Κοινοτάρχη/Προέδρου Σωματείου: ………………………………………………….. 

Υπογραφή: ………………………. 

Ημερομηνία: …………………….. 

Σφραγίδα Δήμου/Κοινότητας/Σωματείου: …………………………….. 
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Θ.  ΕΞΕΤΑΣΗ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (για υπηρεσιακή χρήση μόνο) 
 
 

1. Κριτήρια Αξιολόγησης Βαθμός 
 

(0-100) 

Συντελεστής 
 

βαρύτητας 

Σταθμισμένη 
 

βαθμολογία 

α Η αρτιότητα της έκδοσης (καλλιτεχνική επιμέλεια 
 

και εκτύπωση) 

  
25% 

 

β. Η ποιότητα του περιεχομένου της  

 

25% 
 

 

 
γ. Η συμβολή στην προβολή της ιστορίας, 

 
λογοτεχνίας, πολιτιστικής κληρονομιάς και 

των τεχνών του Δήμου/της Κοινότητας 

  
 

25% 

 

δ. Η εμβέλεια κυκλοφορίας και η τακτικότητα της 
 

έκδοσης. 

  
25% 

 

  Σύνολο Σταθμισμένης Βαθμολογίας: 

  Ένταση Ενίσχυσης %:  

 

2. Σκεπτικό αξιολόγησης (με αναφορά στα επιμέρους κριτήρια αξιολόγησης) και εισήγηση της 

επιτροπής: ………..…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 

 
……………………………………………………………………………………………………….… 

 
…………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
3. Η αίτηση εξετάστηκε στις …/.../... από ειδική υπηρεσιακή επιτροπή, αποτελούμενη από τους: 

 
                                   Όνομα                                    Θέση                          Υπογραφή 
 
 

………………………………….…………... ……………            ……………..………………… 
 
 

………………………………………............. ……………             …….…….…………………… 
 
 

.................................................................... ……………             ….…..………………………… 
 
  

4. Απόφαση του Διευθυντή Τμήματος Νεότερου και Σύγχρονου Πολιτισμού: 
 
Εγκρίνεται η πιο πάνω εισήγηση της ειδικής επιτροπής για επιχορήγηση της περιοδικής έκδοσης 

 
για το έτος …..….. και η χρηματοδότησή της με ποσό € ……… 

 
 
Υπογραφή:  ………………………..…….. Ημερομηνία:  ………………… 
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I.  ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (για υπηρεσιακή χρήση μόνο) 

 

Αρ. Φακ.: …………………… ΑΙΤΗΤΗΣ: ………………………….………………………………. 
 
 

ΣΧΕΔΙΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
 
 

Προς Λογιστήριο: 
 
1.  Παρακαλώ να διενεργηθεί έμβασμα στο όνομα του πιο πάνω αιτητή για το ποσό των € ………… 

 
το οποίο αποτελεί την εγκριθείσα χρηματοδότηση που του παραχωρείται βάσει του πιο πάνω 

Σχεδίου (βλ. Θ.4 πιο πάνω). Ο αιτητής έχει προσκομίσει την προβλεπόμενη και απαιτούμενη από 

το Σχέδιο τεκμηρίωση σε σχέση με τις δαπάνες και τα έσοδά του, βλ. σχ. Κ. …..…. 

 
2.  Βεβαιώνεται η ορθότητα των ανωτέρω και συστήνεται, σύμφωνα και με τη σχετική νομοθεσία και 

εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, η διενέργεια εμβάσματος για το πιο πάνω 

ποσό στο όνομα του αιτητή. 

3.  Η εκταμίευση να γίνει από πιστώσεις του Άρθρου ………………………………………………….. 
 
 
 
 
 

Ημερομηνία: 
 

…………………. 
 
 
 

Όνομα Λειτουργού: 
 
……………………………………. 

Υπογραφή: 
 
……………………….. 
 

 

 


